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SKALA 1:400 (A1) ,  S ITUATIONSPLAN

EN BYGGNAD FÖR NUTID OCH FRAMTID

S:t Paulusgården; stiftets och församlingens kontor och 
mötesplats.

Ett öppet, upplyft torg där besökare, församlingsmedlem-
mar och personal kan vistas och mötas. Detta torg knyter 
ihop de två omliggande byggnaderna, den s k Djäknegår-
den och Roggeborgen. När de tre byggnaderna fungerar 
ihop skapas ett dynamiskt hörn där olika aktiviteter och 
åldersgrupper samsas – elever från Europaskolan, personal 
från stift, församling och diakoni, biblioteket, bokbinderiet 
samt besökare till alla tre. Placeringen av den triangulära 
kontorsbyggnaden genererar en öppnare och bredare gatu-
struktur mot domkyrkan som även låter oss ana Mälaren i 
bakgrunden.  S:t Paulusgården ligger placerad ovanpå taket 
till ett parkeringsgarage där ca 33 bilar ryms. Från garaget 
går en hiss upp till norra spetsen av byggnaden. 

I den triangulära formen inryms ett uppglasat offentligt 
rum placerat kring ett atrium där glastaket tillåter en vin-
terträdgård som en grön mitt; en ljus och levande plats att 
vistas i även under de mörka och kalla månaderna. Här 
återfinns växter från östra medelhavet med inslag av större 
natursten i grusade ytor och lättframkomliga stenlagda ytor 
där sittgrupper placeras. Under golvet finns en struktur 
som tjänar dels som bärande för golv och byggnaden i sig 
men även som ett stort kärl för jord till växterna i vinter-
trädgården.

Byggnaden har en delvis sluten fasad med keramiska �äll 
som form- och färgmässigt harmonierar med tegelarki-
tekturen i Roggeborgen, Domkyrkan och Djäknegården; 
samtidigt som ett modernare formspråk förmedlas 
genom de striktare och mer sparsmakade linjerna. Detta, 
tillsammans med de stora glaspartierna bildar en nutida 
-och framtida- byggnad där olika funktioner och personer 
kan fungera i samförstånd.    

Entréplanet är S:t Paulusgårdens publika arena där stift 
och församling kan ta emot besökare och församlings-
medlemmar. Byggnadens olika funktioner samlas runt 
Vinterträdgården som kan samnyttjas av alla året runt. 
Plan 2 och 3 inrymmer administration och kontor för 
stift, försmling, diakoni och kyrkoråd.

Platsen är tillgänglig på �era sätt: via en tillgänglighetsan-
passad ramp -med gångväg intill- belägen mellan Rogge-
borgen och S:t Paulusgården; en bred trappa i tre avsatser 
mellan Djäknegården och S:t Paulusgården, en förbättrad 
och bredare entré till Djäknegården samt, hiss från parke-
ringsgaraget upp och in i själva S:t Paulusgården. 
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KYRKBACKEN ÖPPNAS UPP
S:t Petruspaviljongen

En låg, modern, transparent och lättillgänglig volym för 
mottagande av besökare och församlingsmedlemmar; sam-
mankopplad med Tryckerihuset, som är det nya 
församlingshemmet för kyrkkaffe, uthyrning, öppna 
förskolan, ungdomsverksamheten, körsång, konfirmander 
och föreningsliv. Allt ryms i Tryckerihuset och S:t Petruspa-
viljongen.

S:t Petruspaviljongen; en vinklad och uppglasad volym, en 
gjuten platta på mark med ett generöst offentligt mottag-
ningsrum som öppnar sig med samma material och nivå på 
golv och mark mot kyrkbacken, domkyrkan och parken 
intill. 
Byggnaden är sammankopplad med Tryckerihuset, vars 
historiska fasad är en taktil och historisk vägg som blir en 
del av paviljongens interiör. Taket är ett modernt och miljö-
vänligt Sedumtak. En ramp kompenserar för nivåskillnaden 
och gör byggnaderna tillgängliga för alla.

Tryckerihuset blir det nya församlingshemmet, i tre gene-
rösa rum med tidstypisk inredning. På entréplan serveras 
kyrkkaffe och här kan även mat serveras från köket då loka-
len kan abonneras till bröllop, dop och begravning. 
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På plan 2 erbjuds öppna förskolan generösa rum för sam-
ling, lek och pysselverksamhet. Här ligger även det stora 
musikrummet för körverksamhet med plats för en flygel, 
vilket under vissa tider kan användas av öppna förskolan. 
På eftermiddagen fortsätter läxhjälp och pysselverksamhet, 
kreativitet med lera och måleri i ett mindre rum. 
Det finns även ett pentry för att värma barnmat, te 
eller kaffe.

På plan 3, kan ungdomsverksamhet och konfirmander 
samsas med annat föreningsliv. 

Utomhus, i vinkeln mellan de två byggnaderna finns en 
solig uteservering. Där kan cafébesökare sitta men även 
kyrkkaffet på söndagar kan serveras där liksom luncher och 
middagar till sommarbröllop och dop. På baksidan av bygg-
naderna mot Sturegatan finns en infart för varuleveranser, 
sophantering och parkering varav en plats för rörelsehind-
rade.
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KYyrkbacken öppnas upp.

Vår bärande idé är att få upp närvaron, liv och rörelsen med 
besökare, präster, stift, diakoner, församlingens medlemmar 
och allmänheten i och omkring kyrkberget och domkyrkan.

Kyrkoberget behöver aktiveras i sin helhet och locka till sig nya 
besökare och nå ut till en bred, ny publik.  Vår analys 
av platsen gav att den var ”skev” i placeringen av aktiviteter 
och kändes övergiven. Bättre och förändrade lokaler för aktivi-
teter behövs. Parkeringsplatser är en bristvara och parkerings-
platser för rörelsehindrade efterfrågas. Det finns många vägar 
och gångstigar men utan egentlig riktning uppe intill domkyr-
kan, på andra ställen som i Månssons trädgård saknas de helt. 
Församlingshemmet med kontor ligger på för stort avstånd 
från Domkyrkan för att känna att de tillhör varandra. Måns-
sons trädgård ligger i träda; Tryckerihuset och Domkapitlet på 
kyrkbacken, upplevs stängda, det saknar liv och rörelse på 
kyrkbacken. Parkeringen mellan Roggerborgen och Djäkner-
gården ligger som en stor övergiven yta mellan två starka och 
resliga historiska byggnader.

Vi ger liv åt platsen på följande sätt:

- På befintlig parkering mellan Roggebergen och Djäkner-
gården uppförs ett upplyft torg med nya byggnad kallad S:t 
Paulusgården med ett underliggande parkeringsgarage. 
Det nya torgets marknivå möter upp Roggeborgen och Djäk-
negården på 12 meter över havet, dessa tre byggnader binds 
på så sätt samman. I S:t Paulusgården finns gott om plats för 
kontor och mötesrum för stiftet, kyrkorådet, diakoni och präs-
ter samt en tilltagen reception. Trappor, ramp, gångväg och 
hiss leder hit från omgivande gator.

- På kyrkbacken placeras församlingshemmet med plats för 
kyrkkaffe, bröllopsmottagning, dop, begravningskaffe, körsång, 
barn- och ungdomsaktiviteter och mycket annat, detta placeras i 
Tryckerihuset  som reaktiveras genom ett återöppnande till större 
ytor.Tryckerihuset byggs i hop med en ny byggnad: S:t Petruspavil-
jongen vars uppgift är att vara reception och mottagande för 
gäster och besökare. På baksidan, mot Sturegatan görs parkering 
samt plats för sophantering och varutransporter.

- Månssons trädgård väcks till liv igen och blir ytterligare en 
lätttillgänglig väg till kyrkbacken och domkyrkan. Syftet är att odla 
gamla kulturväxter för att bevara samt försälja. Här uppförs ett 
växthus och Kyrkbodarnas historiska bod flyttas till platsen och 
byggs om till kafé och föreläsningssal för kursverksamhet i odling 
vilken kan bedrivas här.  En trädgård anläggs med inspiration från 
Bibeln, en liten trädgård kallas Kyrkbuketten med aromatiska örter 
samt en Upptäckarträdgård för barn och funktionshindrade. Här 
finns tillgänglighetsparkering, bakom en häck.

Den nya, bredare infarten är bättre markerad och visar klart och 
tydligt var bussar, begravningsbilar och andra fordon med special-
tillstånd får köra. För bussar finns två platser längs med vägen på 
kyrktomten att stanna för att släppa av besökare. Uppe vid själva 
Domkyrkan finns projekterad parkering för rörelsehindrade. 
Sophanteringen och varutransporter till församlingshemmet 
kommer ske bakom S:t Petruspaviljongen med en infart från Stu-
regatan. Där finns även parkering för rörelsehindrade. 
Gående och cyklister har nu fler alternativ än innan. För gående 
från Storgatan kan man ta den nya trappan mellan Djäknegården 
och S:t Paulusgården och vidare över torget genom porten och 
sedan till kyrkan. kommer man komma med cykel, barnvagn  el 
liknande– går man som nu in på Kyrkogatan och vidare in genom 
porten. Från Lektorsgatan går en ramp och gångväg upp mellan 
Roggeborgen och S:t Paulusgården. Denna leder besökaren till 
porten och Domkyrkan via S:t Paulusgården. Nu är det omöjligt att 
komma via Månssons trädgård om man färdas på cykel, har barn-
vagn eller svårigheter att gå i och med avsaknaden av en anlagd 
gång och ramp. En gång anläggs från Lektorsgatans södra del upp 
mot Benhuset. Där ansluter en ramp som via en gångväg leder 
fram till Domkyrkan. Längs med Sturegatan ligger p-platser och 
mellan dem går gångar som ansluter vinkelrätt till huvudgången. 
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Bibliska trädgården:
Ungefär nedanför Benhuset ligger den Bibliska trädgården. Dess 
gångar formar ett kors och i mötespunkten placeras en fontän, 
vattnet symboliserar ju livet. I de fyra kvarteren planteras växter 
som på ett eller annat sätt har anknytning till bibeln. I bibeln an-
vänds växter flitigt i olika liknelser men även i beskrivningar av det 
dåtida landskapet Ceder, Oliv, En, Ros, Isop, Druva, Isop, Salvia och 
många fler. Även växter som inte fanns i de delarna av världen kan 
användas, eftersom att de ofta har fått lokala namn med anknyt-
ning till Bibeln t ex Adam och Eva, Jungfru Maria Nycklar, Mariatis-
tel. Vissa växter symboliserar till och med en person, som Josef 
och den vita liljan. 

Kyrkobuketten:
I forna tider brukade kyrkobesökare pga dålig lukt inne i kyrkorum-
met – bristande hygien, gravar inomhus osv -  eller kanske för att 
hålla sig vaken under en lång gudstjänst, plocka en kyrkobukett 
och ta med på gudstjänsten. De växterna är alla sådana som doftat 
starkt t ex malört, mynta, rölleka, renfana, åbrodd och annat starkt 
doftande. Intill den Bibliska Trädgården återfinns därför den lilla 
trädgården kallad Kyrkbuketten.

Barnens upptäckarträdgård:
I anknytning till uteserveringen finns en liten trädgård avsedd för 
barn och personer med funktionshinder att undersöka och upp-
täcka växter. Här finns kojor och labyrinter av Pil, stubbar i olika 
höjder, och annat. Växter med olika dofter och blad med olika tak-
tilitet stimulerar sinnena på andra sätt än bara synen. 
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Gång som leder till Domkurkan. Allé.

Parkeringsplatser

Öppen gräsyta för lek

Barnens upptäckarträdgård

Plats för försäljning av växter och egenodlade produkter samt honung
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EN MINNESPLATS FÖR ALLA
Minnenas Mur

Minnenas Mur; en minnestavla för dem vars gravplats nu är anonym och för dem som aldrig har fått någonstans att vila. Detta representeras av en vacker, vitputsad, fristående mur med starkt formspråk, där gamla gravhällar och gravstenar infästs. Den löper mellan den fristående porten vid Djäknegården och den östra nya grindstolpen vid infarten för motorfordon till Domkyrkan. Muren följer markens naturliga kurvation och sluter om kyrkans område utan att för den skull stänga besökande ute.
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